Soluții pentru calitatea aerului interior
Perie 200 mm M12
Produs număr: 6420281010392

Peria de curățare Lifa este o perie de uz general cu ramă de oțel spiralat
pentru curățarea conductelor de ventilație.
Peria de curățare LIFA este o perie de uz general pentru curățarea
tradițională a conductelor și poate fi utilizată pentru a îndepărta diferite tipuri
de murdărie. Rama periei de curățare este din oțel inoxidabil și se atașsează
direct la la dispozitivul de periere Lifa.

Peria de curățare LIFA poate fi utilizată cu toate dispozitivele de curățare pentru
conducte de ventilație. Peria de curățare LIFA funcționează cel mai bine pe conducte
rotunzi, dar o perie supradimensională poate fi deasemenea utilizată pe conducte
rectangulare. Lifa Pneumatic sau Lifa Central Control poate fi utilizată pentru a
centraliza periile pe conducte mai largi.
Mandrina Lifa Flexible M12 poate fi utilizată ca accesoriu pentru conducte mici și
strâmte,asigurând astfel o periere a zonelor înguste fără să se blocheze. Mandrina M12,
combinată cu schimbătorul de direcție a rotației de periere, garantează o utilizare ușoară
în conductele șerpuite.

Specificații tehnice
Material

Nylon 0.5

Rama și centrul periei

Oțel spiralat

Atașare la dispozitiv

M12, gaură pentru montaj

Curățare

Cu substanță puternică de curățare (îmbibare peste noapte și
clătire)
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Metodă de curățare

Efect curățare

Impurități

Dispozitiv de
periere

Montaj

Peria de curățare are
aceleași dimensiuni
cu ale conductei.Se
utilizează o viteză
mare de rotație la
curățare

Se utilizează energie
kinetică pentru a
evacua impuritățile.
Peria dislochează
murdăria care apoi e
‘măturată’ prin rotația
rapidă a periei

Particule solide și
granulate de praf

Conducte mici:
•Toate periile
Lifa
pentru conducte
largi:
• Combi Cleaner
• Hydmaster

Mandrină pentru perie Lifa
Flexible M12

Perie curățare cu
aprox. 10 cm mai
mare

Efectul de măturare al
țepilor este utilizat
pentru a scoate
impuritățile

Praf și impurități

Scruberul pentru
epurare uscată Lifa (cu
micro fibre) este
atașat în fața periei de
curățare. Viteza de
rotație a dispozitivului
de curățare ar trebui
să fie moderată.

Laveta din micro
fibre curăță eficient
particulele
microscopice de praf
de pe
conducte.Aceasta
deasemenea
îndepărtează
funinginea și
murdăria pe bază de
ulei fără produse
chimice de curățare.

Scruberul pentru
epurare umedă
Lifa(micro fibre) este
atașat în fața periei de
curățare.
Viteza de rotație a
dispozitivului
de
curățare ar trebui să
fie moderată.

•
•
Praf fin, funingine
Ulei
Grăsimi

OBSERVAȚIE:
Praf fin static
Utilizarea unei lavete
din micro fibre nu este
recomandată dacă
există funingine pe
conductă întrucât va
lăsa o urmă vizibilă pe
suprafață.
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Combi Cleaner
Hydmaster

Conducte mici:
• Toate
dispozitivele Lifa
Conducte largi:
• Combi Cleaner
• Hydmaster

Conducte mici:
• Toate
dispozitivele Lifa
Conducte largi:
• Combi Cleaner
• Hydmaster

Mandrină pentru perie Lifa
Flexible M12

Lifa Flexible Brush
Chuck M12
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